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Zadeva: Obrazloženo mnenje predstavniškega doma Republike Malte o predlogu direktive 
Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje predstavniškega doma Republike 
Malte o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Predlog direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) –
KOM(2011)121

Obrazloženo mnenje predstavniškega doma, malteškega parlamenta

Malteški parlament meni, da glavni cilj predloga za skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih 
oseb (CCCTB), odprava glavnih ovir za rast znotraj notranjega trga, zlasti tistih, ki so posledica obstoja 27 
različnih nacionalnih davčnih sistemov, ne bo dosežen. Po mnenju Evropske komisije je za odpravo teh ovir 
potreben skupen pristop na področju predpisov, ki med drugim urejajo čezmejne izgube in neobdavčeno 
prestrukturiranje skupin. Malteški parlament meni, da je cilje te direktive mogoče učinkoviteje doseči z 
nacionalnimi sredstvi.

Načeli subsidiarnosti in sorazmernosti sta merodajni, ko je v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
delovanju Evropske unije neko področje v skupni pristojnosti Evropske unije in njenih držav članic. Ko temu ni 
tako, težav s spoštovanjem teh načel ni. Izključna pristojnost EU za davčne zadeve je očitno izključena, zato je 
(po mnenju Komisije) edina druga možnost to, da si Unija in njene države članice pristojnost za davčne zadeve 
na notranjem trgu v splošnem delijo, kot to dopušča Pogodba. Postavlja se vprašanje, ali je EU pristojna za 
sprejetje ukrepov za usklajevanje davkov iz predlagane direktive.

Pristojnost Unije za delovanje

Zadnja različica Pogodbe jasneje kot kdajkoli prej določa, da Unija in njene institucije ne smejo delovati brez 
doslednega spoštovanja pogojev v zvezi s pristojnostmi, ki so jim dodeljene s Pogodbama (načelo o prenosu 
pristojnosti). To je pravilo, ki velja že od časa Maastrichtske pogodbe in ki se je po negativnih rezultatih irskega 
in francoskega referenduma o ustavni pogodbi leta 2005 še bolj utrdilo.

V tem primeru Komisija meni, da je Uniji v skladu s členom 115 PDEU dodeljena pristojnost, v okviru katere 
lahko Svet s posebnim zakonodajnim postopkom in po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-
socialnim odborom soglasno izda direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki 
neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega trga.

Komisija očitno sledi logiki, da se pri davčnih zadevah, kjer ni mogoče uporabljati člena 114, ker odstavek 2 
slednjega izključuje uporabo njegovega odstavka 1 in s tem tudi izvajanje rednega zakonodajnega postopka na 
tem področju, uporablja člen 115. To pomeni, da po njenem člen 114(2) ne rešuje vprašanja davčnega 
usklajevanja in da je davčne zakonodaje potemtakem možno uskladiti samo z uporabo člena 115, čeprav slednji 
določa, da ne posega v določbe člena 114.

Vendar pa člen 115 govori o „približevanju zakonov“ itd., kar običajno pomeni usklajevanje nacionalnih 
zakonov za dosego skupnega cilja, ne pa njihovega poenotenja ali oblikovanja novega zakona ali enotnega 
evropskega sistema. V preteklosti je bila za sprejetje podobnih ambicioznih pobud poleg določb o 
„približevanju“ zakonov potrebna uredba in še kakšna druga podlaga v Pogodbi. Poleg tega Sodišče Evropske 
unije v zadnjih letih Komisiji omejuje uporabo člena 114 samega (glavne določbe za približevanje zakonov, ki 
Svetu omogočajo, da odloča s kvalificirano večino in ne soglasno). Tako, na primer, iz zadeve „Oglaševanje in 
sponzorstvo tobačnih izdelkov“ (zadeva C-376/98) izhaja, da je treba zagotoviti, da bi delovanje Unije 
prispevalo zgolj k vzpostavitvi ali delovanju notranjega trga, dlje pa ne bi segalo. Takšno delovanje predvsem ne 
bi smelo odpraviti konkurence niti si prizadevati za urejanje notranjega trga, še zlasti ne s poseganjem v zadevne 
pristojnosti držav članic, sploh pa ne brez jasne preverbe povezave med posameznim predlaganim ukrepom in 
cilji notranjega trga glede na celotno Pogodbo. 

Poleg tega člen 4(2) Pogodbe o Evropski uniji (po uveljavitvi Lizbonske pogodbe) določa, da mora Unija 
spoštovati „temeljne [...] funkcije“ držav članic. Čeprav te „temeljne [...] funkcije„ držav članic v tem členu niso 
izčrpno opredeljene, menimo, da bi se Pogodba tu lahko nanašala, in po našem mnenju tudi se nanaša, na 
funkcije, ki so vedno veljale za temeljne funkcije držav članic (dohodki in davčna suverenost).
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Prepričani smo, da bi Sodišče v okviru Lizbonske pogodbe in v skladu s pričakovanji držav članic ob ratifikaciji 
slednje te določbe in načela Pogodbe moralo strogo tolmačiti in uporabljati, če se to od njega zahteva.
Glede na zgoraj navedeno menimo, da Pogodbi institucijam ne dodeljujeta pristojnosti za sprejetje ukrepa, 
katerega namen je vzpostavitev sistema CCCTB za določitev osnove za davek od dohodkov pravnih oseb s 
pomočjo konsolidacije in porazdelitve, ter, v širšem smislu, ukrepa v obliki direktive na podlagi člena 115. 
Zaradi kategorične določbe o načelu prenosa pristojnosti v novih Pogodbah mora Komisija za vsak predlog na 
podlagi člena 115 (razumljenega v smislu člena 114) dokazati, da sodi v njeno pristojnost. Ukrep za vzpostavitev 
sistema, ki bi presegal meje usklajevanja zakonov in posegal globlje v davčno suverenost, ki je temeljna funkcija 
države, v njeno pristojnost ne sodi. Razlogi, zakaj malteški parlament meni, da ta predlog Komisije krši načelo 
subsidiarnosti, so naslednji:

• Novi predpisi, ki jih določa predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB), so sami po sebi vir negotovosti, saj ne razpolagajo s preteklimi primeri razlage bodisi s strani
davčnih uprav bodisi s strani sodišč. Glede na to, da uvedba CCCTB ni obvezna, morajo družbe poleg 27 
različnih pravilnikov upoštevati še pravila CCCTB. Medtem ko bi ta sistem velikim družbam lahko prinesel 
nekaj prednosti, pa bi manjše družbe morda le s težavo našle sistem, ki bi jim najbolj ustrezal. To velja tako 
za družbe, ki so članice skupine, kot za tiste, ki to niso. V skladu s predlagano direktive imajo namreč tudi 
slednje možnost, da uporabljajo CCCTB. Čeprav predlog ne zadeva davčnih stopenj, ki jih uporabljajo 
države članice, pa bodo slednje zaradi učinka predloga na dohodke zelo verjetno vseeno primorane k 
spremembi le-teh. Cilj skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) je 
zagotoviti usklajeno delovanje, vendar pa slednja zaradi svojega neobveznega značaja in dejstva, da se 
uporablja tudi za družbe, ki ne spadajo v nobeno skupino, takšnega učinka ne bo imela. Zato cilji te direktive 
ne bodo učinkoviteje doseženi na ravni EU.

• Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) v določeni meri sicer lahko 
pripomore k zmanjšanju stroškov usklajevanja, vendar pa izbira med ločenim izračunom dobička in skupno 
konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb ne more biti ustrezna rešitev. Poleg tega ideja „vse 
na enem mestu“ daje vtis, da vsi davčni zavezanci sodelujejo z eno samo davčno upravo. Vendar pa ni tako, 
saj medtem ko pri običajnem sistemu družbe in posamezniki sodelujejo z vsakokrat pristojnimi davčnimi 
upravami, bi pri sistemu CCCTB posamezne družbe, tako v obdobju konsolidacije kot med postopki revizije, 
ki bi jih izvajal glavni pristojni organ, morale tesneje sodelovati z glavnim davčnim zavezancem. Po 
predlogu o CCCTB je namreč vodenje celotne evidence in hranjenje podporne dokumentacije obveznost 
posameznih družb. Obenem ni jasno, ali mora CCCTB pripomoči tudi k zmanjšanju stroškov upoštevanja 
predpisov na področju ocen davčnih napovedi. Ta cilj je mogoče doseči z drugimi subsidiarnimi in 
sorazmernimi sredstvi. Na primer z uvedbo elektronskih sredstev na ravni držav članic, s čimer bi se ti 
stroški lahko zmanjšali za precejšen odstotek. Družbe, ki bi se odločile za sistem CCCTB (kot članice 
skupine ali posamično), bi poleg tega morale nase prevzeti dodatne stroške, nastale zaradi spremembe. To je 
posebej pomembno za mala in srednja podjetja. Zato na ravni EU za dosego tega cilja ni zares potreben 
noben ukrep. Malteški parlament namreč meni, da bi za zmanjšanje upravnih bremen moralo zadoščati 
ukrepanje v državah članicah. 

• Eden od ciljev skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) je tudi odprava 
zapletenega sistema transfernih cen, ki se trenutno uporablja za transakcije skupin. Malteški parlament meni, 
da CCCTB transfernih cen ne odpravlja, saj se za družbe, ki se ne odločijo za CCCTB, ali med skupinami 
družb iz različnih sistemov CCCTB slednje še vedno uporabljajo1. Sam predlog priznava, da CCCTB sporov 
med državami članicami ne bo odpravila. Poleg tega mehanizmi za obravnavo sporov med državami 
članicami na tem področju že obstajajo. To so, na primer, sporazumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
in arbitražni sporazum. Na enak način Skupni forum EU za transferne cene vprašanja v zvezi s transfernimi 
cenami rešuje s kombiniranjem upravljanja davkov s strani držav članic in držav gospodarskih 
predstavnikov. Forum je v tem smislu dosegel že številne rezultate, vključno s predlaganim kodeksom 
ravnanja, ki podaja smernice o vrednosti, ki jih je odobril Svet Evropske unije. Na ravni EU za dosego tega 
cilja torej ni potreben noben ukrep, saj potrebni mehanizmi že obstajajo. Ni videti, da bi bil ta cilj s 
predlogom o CCCTB bolje dosežen, saj predlog že sam priznava, da bi do nekaterih sporov lahko prišlo.

• Namen CCCTB je v celoti upoštevati čezmejne gospodarske dejavnosti in se tako izogniti dodatnim 

                                               
1 Člen 123 predloga.
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davkom s konsolidacijo dobičkov in izgub na ravni EU1. Čeprav se ta cilj s konsolidacijo lahko doseže, bi 
države članice lahko uvedle ukrepe za zmanjšanje izgub skupin na nacionalni ravni, Sodišče pa je o tej 
zadevi že razsodilo (glej zadevo C-446/03, Marks & Spencer plc proti Davidu Halseyu (Her Majesty’s 
Inspector of Taxes)). Na ravni EU ukrepanje za dosego takšnega cilja ni potrebno, saj je mogoče ustrezno 
ukrepati na nacionalni ravni.

• Eden od ciljev CCCTB je tudi zmanjšanje dodatnih ali nenavedenih možnosti davčnega načrtovanja za 
družbe z uporabo 27 vzporednih sistemov davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji in z vključitvijo 
splošnega predpisa o preprečevanju zlorab, ki ga dopolnjujejo ukrepi za omejitev določenih vrst praks2. 
Malteški parlament meni, da v EU škodljive davčne prakse urejajo obstoječi mehanizmi, kot je npr. skupina 
za kodeks ravnanja (obdavčitev podjetij). Slednja pripravi priporočila, ki jih naknadno odobri Ekonomsko-
socialni odbor. Zato po mnenju malteškega parlamenta ukrepanje na ravni EU za dosego tega cilja ni 
potrebno, saj ustrezni mehanizmi že obstajajo, poleg tega pa ni videti, da bi bilo ta cilj s pomočjo CCCTB 
moč bolje doseči. 

• Element konsolidacije v tem predlogu je formula porazdelitve. Malteški parlament meni, da ta formula 
izkrivlja primerjalne in konkurenčne prednosti držav članic ter da koristi gospodarstvom, ki so še vedno 
odvisna od gospodarskih sektorjev, pri katerih je potrebno intenzivno delo, hkrati pa škoduje tistim z 
relativno visoko stopnjo produktivnosti in/ali tistim, ki bi prehajala na gospodarske dejavnosti z dodano 
vrednostjo in/ali gospodarstvom z omejeno velikostjo trga. Obenem študije3 kažejo, da:

- se bo s CCCTB breme davka od potencialnih dohodkov podjetij povečalo. Glavni razlog za to je 
mehanizem porazdelitve, po katerem bo večji delež dohodka med države članice porazdeljen, in v 
slednjih obdavčen, po višji stopnji davka od dohodkov pravnih oseb;

- bo formula porazdelitve predvidoma povzročila veliko neravnovesje in ne bo odražala gospodarske 
osnove sodobnega podjetja. Zaradi teh izkrivljanj bi davek lahko predstavljal resno oviro za 
gospodarske transakcije. Družbe bodo priložnosti za naložbe verjetno iskale izven EU, kar bodo najbolj 
občutila evropska gospodarstva, katerih rast je odvisna od neposrednih tujih vlaganj. Večji poudarek na 
elementih mehanizma dodelitve bi poleg tega lahko povzročil velika izkrivljanja pri odločitvah o 
zaposlovanju.

Malteški parlament poudarja, da se voditelji držav ali vlad evroobmočja strinjajo, da bi „z oblikovanjem skupne 
osnove za davek za pravne osebe [...] lahko na način, ki je dohodkovno nevtralen, zagotovili usklajenost 
nacionalnih davčnih sistemov, pri čemer bi spoštovali nacionalne davčne strategije, ter povečali fiskalno 
konsolidacijo in konkurenčnost evropskih podjetij.“ Po upoštevanju primerjalnih in konkurenčnih prednosti 
držav članic skupna osnova davka od dohodkov pravnih oseb na dohodek ne sme vplivati. Poleg tega se voditelji 
držav ali vlad evroobmočja sklicujejo na skupno osnovo davka od dohodkov pravnih oseb in ne na skupno 
konsolidirano osnovo davka od dohodkov pravnih oseb. 

V skladu z zgoraj navedenim malteški parlament meni, da formula ne pripomore k boljšemu doseganju cilja na 
ravni EU. Nasprotno, predlagani ukrep na evropski ravni bi lahko imel negativne posledice.

Zaključek
1. Malteški parlament meni, da Pogodbi institucijam ne dodeljujeta jasno pristojnosti za sprejetje, 

na podlagi člena 115, direktive, ki si prizadeva za opredelitev predlaganega sistema CCCTB za 
določitev skupne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb s pomočjo konsolidacije in 
porazdelitve, ter v takem obsegu. Zaradi kategorične določbe o načelu prenosa pristojnosti v 
novih Pogodbah mora Komisija za vsak predlagani ukrep na podlagi člena 115 (razumljenega v 
smislu člena 114 PDEU in člena 4 PEU) dokazati, da sodi v njeno pristojnost. Ukrep za 
vzpostavitev sistema, ki bi presegal meje usklajevanja zakonov in posegal v davčno suverenost, 
ki je temeljna funkcija države, v njeno pristojnost ne bi sodil.

                                               
1 Uvodna izjava 6.
2 Uvodni izjavi 10 in 20.
3 Študija o učinku predloga o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb na evropske poslovne davčne 
zavezance, ki jo je januarja 2011 izvedlo podjetje Ernst & Young.
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2. EU mora pri izvajanju katere koli pristojnosti (če le-ta ni izključna) v vsakem primeru 
upoštevati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. V ta namen mora Komisija dokazati:

(1) da se načrtovani rezultati ne bi mogli zadovoljivo doseči s prostovoljnim delovanjem 
posameznih držav članic ali njihovim skupnim delovanjem, temveč bi se lažje dosegli s 
predlaganim ukrepom na ravni EU (subsidiarnost), in

(2) da je predlagani ukrep potreben za lažjo vzpostavitev ali delovanje notranjega trga, pri 
čemer ne presega meja potrebnega za dosego tega cilja: predlagana direktiva ne gre dlje, 
kot je potrebno za odpravo očitnih ovir, in bi bila, kar zadeva dosego cilja (sorazmernost), 
ustrezna, potrebna in sorazmerna rešitev. Poleg tega mora Komisija pri predstavitvi 
predloga natančno utemeljiti, zakaj meni, da predlog ti dve načeli dosledno upošteva, in 
na kakšen način koristi prevladajo nad negativnimi učinki. Menimo, da v tem predlogu 
tega ni storila, saj ni predstavila zadostnih kvalitativnih ali kvantitativnih utemeljitev. Po 
našem mnenju predlog ne vsebuje nobenih takšnih utemeljitev, temveč le veliko 
špekulativnih ukrepov.

Ker je Komisija sama priznala, da je pravna osnova njenega predloga člen 115 (soglasje Sveta), na katerega se še 
vedno sklicuje, in ker je njen predlog povezan s suverenostjo držav članic na področju neposrednega obdavčenja, 
predvidevamo, da bo slednji Malti in drugim državam članicam preprečil sprejemanje odločitev o politiki 
obdavčevanja, npr. o davčni stopnji, kar bo za njihov kratko-, srednje- in dolgoročen gospodarski položaj 
verjetno imelo negativne posledice. Člen 115, ki ga je Komisija izbrala za pravno podlago, zahteva soglasje v 
Svetu. Da bi ukrep pridobil soglasje držav članic, slednjim ne zdaj ne v prihodnje ne sme preprečevati, da bi 
oblikovale vse sestavne dele svoje nacionalne politike. Sprejetje ukrepov, ki bi spodkopavali davčno in 
proračunsko osnovo ene ali več držav članic ni niti v interesu Unije. Vendar pa ta ukrep stremi ravno k temu, saj 
predlog negativno vpliva na nacionalno samostojnost v tem pogledu in s tem na možnost, da država davčne 
strukture oblikuje glede na družbeno-gospodarske razmere na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

Predlog se, kar zadeva izbiro modela CCCTB in predvsem elementa konsolidacije (porazdelitev dohodka), ki je 
osnovni element predloga, nanaša na model (ki je le eden od več razpoložljivih), ki zahteva večje spremembe v 
nacionalnih davčnih sistemih več držav članic, nacionalnim gospodarstvom in EU nalaga dodatna bremena ter 
ima dvomljive kratko-, srednje- in dolgoročne rezultate. Pričakujejo se namreč negativni rezultati na več 
področjih: BDP, izguba prihodkov, izdatki in zaposlovanje. Da bi ta predlog EU prinesel zahtevane skupne 
koristi, ki jih države članice same ne bi mogle zadovoljivo pridobiti, ni bilo jasno dokazano. Države članice 
lahko s sprejetjem koristnih ukrepov dosežejo več „specifičnih“ ciljev. Vsaka posamezno ali skupaj lahko 
oblikujejo več dejavnikov z mehanizmi, ki:

(i) ne posegajo na tak način ali tako obsežno v pristojnosti držav članic in

(ii) ponujajo dovolj privlačne možnosti za spodbuditev čezmejne dejavnosti. Poleg tega je s
sodelovanjem in nižjimi stopnjami usklajevanja od predlagane, npr. s skupno osnovo davka od 
dohodkov pravnih oseb brez konsolidacije, možno doseči večje poenotenje in širše cilje, ki jih je 
možno uresničiti na bolj uravnovešen način. 

Zato Komisija spoštovanja načel subsidiarnosti in sorazmernosti ne more utemeljiti. K takšnim kratkoročnim in 
dolgoročnim ciljem lahko vodijo manj vsiljivi ukrepi brez večjega vmešavanja in z manj negativnimi učinki.

Opomniti velja, da so se spremenili in razširili tudi sami cilji Unije, kar pomeni, da je treba za vzpostavitev 
notranjega trga poleg cilja neposredne povezanosti, ki naj bi odpravila vsakršne resnične ali domnevne ovire, 
upoštevati tudi nove cilje in prednosti. Poleg povezanosti so v Evropski skupnosti prisotne še druge vrednote in 
cilji. Med njimi sta prav gotovo tudi gospodarska in fiskalna stabilnost.

Po mnenju malteškega parlamenta sedanji predlog ne spoštuje ne načela subsidiarnosti ne načela sorazmernosti, 
niti ni bilo dokazano, da bi ju spoštoval. 

Malteški parlament se je zaradi učinka tega ukrepa v sedanji obliki na suverenost države, njegovih 
predvidenih resnih posledic, zlasti za gospodarstva, ki so odvisna od storitev, načrtovanih desetletja, ter, v 
primerjavi s škodo, neobstoječih, špekulativnih ali dvomljivih prednosti tako za številne države članice 
kot za Unijo odločil, da bo predlogu nasprotoval in da bo v skladu s postopkom iz člena 6 Protokola št. 2 o 



PE465.003v01-00 6/6 CM\868034SL.doc

SL

uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije, posredoval to obrazloženo mnenje.

17. maj 2011

Predstavniški dom
Malteški parlament


